
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




 2 

MUDANÇA 
 
 Meu primeiro impulso era tocar do apartamento aquele homem corpulento, de voz gorda, o inimigo que 
me ____________ de casa. Mas fiquei firme. 
 Examinou as peças, cheirou os móveis com um nariz experiente, fez o preço. Pegou o telefone, deu as 
instruções à companhia, acrescentando com meio ________: “O que tem mais aqui é livro”. 
 Em meia hora os bárbaros chegavam. 
 As coisas estavam acomodadas em sua velhice e discretamente compunham um lar; mas, reviradas, 
empilhadas, foi como se as desnudassem brutalmente para mostrar os ridículos e os estragos do tempo. Era triste 
e _________. 
 Quando agarraram o armário, este perdeu a compostura e cambaleou: tinha um pé torto, coitado. Do 
Cristo de Chagall caiu uma chuva espessa de pó. Uma gaveta revelou três baratas tontas e rápidas como um 
pesadelo. 
 Aquele armário estava tão sujo, tão melancolicamente sujo e não sabíamos. 
 A mesa estava manchada demais; a cadeira estava bamba e boba em suas pernas. 
 Oh desagradável e contínua surpresa! 
 Viver, filosofei pela rama, é colecionar ruínas. Os carregadores não tinham filosofia, eram os coveiros 
profissionais de um certo espaço meu, de um certo tempo meu. 
 Agarraram os objetos com as mãos encardidas e nodosas num gesto impessoal, sem distinguir o que cada 
um apresenta de particular. Faziam a mudança, não eram amigos, nem inimigos, dos meus trastes, não amavam 
aquele vaso tarde de maio em Minas depois de ter chovido um pouco, como não tinham qualquer antipatia (e as 
aversões criam também uma secreta aliança) da bandeja trabalhada que nos deram de presente. 
 Às vezes paravam na faina, exibiam uma bugiganga qualquer, perguntavam com violência: “Isto vai? 
 Vai, eu respondia com raiva, vai tudo ou não vai nada. Porque em mim, como reação àquele amor súbito 
e exagerado, brincava uma vontade de atear fogo naqueles objetos que me submetiam a um passado e me 
forçavam ao compromisso de um futuro. 
 Atear fogo em mim. De que adianta, se carrego comigo as minhas coisas e a Coisa? Se carrego a mim 
mesmo? Eu – traste inútil de minha vida, o mais gasto, manchado e ridículo. 
 

(Paulo Mendes Campos – Quadrante – Editora do Autor – Rio, 1962, p. 47/49.) 
 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto: 
a) expulsava, desprezo, chocante 
b) espulsava, disprezo, chocanti 
c) expulsava, despreso, xocanti 
d) espulsava, dispreso, xocant 
 
02 - Atente para as afirmações abaixo: 
I - Para o autor, o homem corpulento representava a figura de um inimigo. 
II - O cronista se mostra profundamente descontente. A razão desse descontentamento está no íntimo de si 
mesmo. 
III - Os objetos despertavam no autor angústias profundas, por isso tinha vontade de atear lhes fogo. 
Em relação ao texto é correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I, II e III 
 
03 - Analise as afirmações e assinale a alternativa incorreta quanto a acentuação gráfica: 
a) “bárbaros, ridículo e súbito” obedecem à mesma regra de acentuação. 
b) “móveis” é acentuada porque é uma paroxítona terminada em eis. 
c) as palavras “armário” e “violência” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. 
d) as palavras “pé” – “três” e “pó”, são acentuadas porque são monossílabos tônicos terminados em e(s) e o. 
 
04 - Em “mas, reviradas, empilhadas” (4º parágrafo) o nexo de coesão textual “mas” determina uma relação de 
sentido de: 
a) conseqüência 
b) seqüência 
c) oposição 
d) finalidade 
 
05 - O seguimento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) tocar aquele homem = tocá-lo. 
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b) fez o preço = fê-lo. 
c) deu instruções à companhia = deu-lhe instruções. 
d) agarraram o armário = agarraram-lhe. 
 
06 - “Isto vai?” 
Assinale a alternativa correta quanto ao uso das aspas no texto: 
a) Pode ser substituída por travessão. 
b) Indica a presença de um segmento explicativo. 
c) Indica o início e o fim de uma citação, distinguindo-o do resto do contexto. 
d) Usada para acentuar o valor significativo do que foi dito. 

 
07 - Uma travessa possui uma mistura de iogurte natural e iogurte industrializado num total de 100 litros, dos 
quais 15% são de iogurte natural. Qual é a quantidade de iogurte industrializado que deve ser acrescentada a 
esta mistura para que ela venha a conter 30 % do iogurte natural? 
a) 40 litros. 
b) 50 litros. 
c) 60 litros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08 - Indique a medida dos lados do quadrilátero abaixo: 

 
a) 25 cm e 35 cm. 
b) 15 cm e 25 cm. 
c) 15 cm e 35 cm. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - Qual a medida aproximada do ângulo D indicado na figura abaixo: 

 
a) 15º. 
b) 25º. 
c) 30º. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Um aquário na forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes medidas: 50 cm de comprimento, 35 

cm de largura e 40 cm de altura. Quantos litros serão necessários para que esse aquário fique com água até 
4

5
 

de altura? 
a) 56 litros. 
b) 58 litros. 
c) 60 litros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Fazem fronteira com o Estado do Paraná apenas os Estados: 
a) São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso 
b) São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 
c) Mato Grosso e Santa Catarina 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - Qual a idade mínima para ser Prefeito? 
a) 18 anos 
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b) 21 anos 
c) 30 anos 
d) Não existe idade mínima 
 
13 - Qual o nome do Presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas – PR? 
a) Wilson Aparecido Xavier 
b) Maria do Carmo Nihei 
c) Fidelis Canguçu 
d) Sérgio Onofre 
 
14 - Leia as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, localiza-se na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. 
II - O cooperativismo Agropecuário no Paraná é bem desenvolvido e representa uma parcela significativa na 
economia do Estado. 
III - O Paraná está dividido em 10 mesorregiões, 39 microrregiões e 399 municípios. 
IV - Arapongas pertenceu a microrregião de Londrina. 
Estão corretas: 
a) apenas I, II, III 
b) apenas I, III, IV 
c) apenas II, III, IV 
d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
15 - A Constituição Federal prevê em seu Artigo 23, Inciso II que, cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, é competência: 
a) Da União 
b) Dos Estados 
c) Dos Municípios 
d) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
 
16 - De acordo com a Constituição Federal, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 
120.000 (cento e vinte mil) habitantes, o número de Vereadores corresponderá a: 
a) 11 (onze) Vereadores 
b) 15 (quinze) Vereadores 
c) 17 (dezessete) Vereadores 
d) 19 (dezenove) Vereadores 
 
17 - Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se como ente da Federação: 
a) somente a União  
b) somente a  União e os Estados  
c) somente o Distrito Federal e os Estados 
d) a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município 
 
18 - Na LRF, há  limites de gastos com pessoal, como percentual das receitas, para os três Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No caso dos Municípios o limite máximo para gastos com pessoal é 
60% da Receita Corrente Líquida. Deste percentual, quanto cabe ao Poder Executivo?  
a) 6%  
b) 15%  
c) 54%  
d) 60%  
 
19 - Qual documento o Prefeito e o Vice-Prefeito deverão apresentar no ato da posse e ao término do mandato, 
em cumprimento ao disposto no Art. 45 da Lei Orgânica Municipal? 
a) Declaração de seus bens. 
b) Dossiê de seus atos administrativos enquanto Prefeito e Vice-Prefeito. 
c) Extrato da sua conta bancária particular. 
d) Cópia de seus documentos pessoais e do diploma expedido pela justiça eleitoral. 
 
20 - Rege o Artigo 68, inciso I da Lei Orgânica do Município de Arapongas, que o Executivo deverá encaminhar 
o plano plurianual ao Poder Legislativo até a seguinte data: 
a) 30 de abril de cada ano 
b) 30 de junho de cada ano 
c) 31 de agosto de cada ano 
d) 30 de setembro de cada ano 
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21 - Assinale a alternativa que corresponde a Comissão da Câmara Municipal, que deverá analisar os projetos 
de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos Arapongas: 
a) Comissão de Finanças e Orçamento 
b) Comissão de Legislação e Redação 
c) Comissão de Ordem Econômica e social 
d) Comissão de Administração Pública 
 
22 - Os símbolos localizados na área de trabalho da tela do Windows  que representam os aplicativos existentes 
no computador, são denominados: 
a) Ícones 
b) Mouse 
c) Pasta 
d) Ferramentas 
 

23 - No Microsoft Power Point 2000 o botão  serve para: 
a) Inserir gráfico 
b) Inserir planilha 
c) Inserir objeto 
d) Colorir a fonte 
 
24 - Assinale a alternativa que corresponde ao local onde, no Windows XP,  está acessível todos os programas, 
documentos, arquivos de dados e unidades de disco, ou seja, é a porta de entrada para o usuário navegar pelas 
unidades de disco (rígido, flexíveis e CD−ROM): 
a) Meus Documentos 
b) Arquivos 
c) Meu Computador 
d) Desktop 
 
25 - No caso de decretos, se o assunto tratado em um Artigo não puder ser condensado no próprio artigo ou não 
se mostrar adequado a constituir parágrafo, devem ser utilizados como elementos discriminativos: 
a) as alíneas 
b) os incisos 
c) os itens 
d) as subseções 
 
26 - Assinale a alternativa que corresponde ao ato administrativo interno pelo qual se iniciam sindicâncias e 
processos administrativos: 
a) Decreto 
b) Portaria 
c) Memorando  
d) Circular 
 
27 - A redação de um Ofício deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, precisão,  formalidade e uniformidade. A precisão se caracteriza: 
a) Pela transmissão do máximo de informações com o mínimo de palavras. 
b) Pelo uso de palavras adequadas para que o pensamento seja expresso e entendido imediatamente pelo leitor. 
c) Pela ausência de impressões individuais de quem comunica. 
d) Pelo emprego da palavra exata para expressar uma idéia, com conotações próprias, que melhor se ajuste àquilo que se 
deseja e precisa exprimir. 
 
28 - O ato pelo qual se publica pela imprensa, ou nos lugares públicos, certa notícia que deve ser divulgada para 
conhecimento das pessoas nele mencionadas e de outras possam ter interesse no assunto é denominado: 
a) Edital 
b) Resolução 
c) Parecer 
d) Ofício 
 
29 - Com relação aos tipos de transferência de documentos de um arquivo para outro, assinale a alternativa que 
corresponde ao tipo de transferência mais recomendável para manter em ordem os arquivos ativos, pois pode ser 
feita no mesmo instante em que se arquiva ou se consulta um documento qualquer: 
a) Transferência periódica  
b) Transferência permanente  
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c) Transferência diária  
d) Transferência corrente  
 
30 - Os arquivos constituídos de documentos em curso ou consultados frequentemente, conservados nos 
escritórios ou nas repartições que os receberam ou produziram ou nas dependências próximas de fácil acesso é 
denominado: 
a) Arquivos correntes  
b) Arquivos intermediários  
c) Arquivo permanente  
d) Arquivo morto  
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